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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sekilas Tentang Film IT 

Film IT karya Andy Muschietti ini merupakan sebuah film yang diangkat 

dari sebuah novel populer Stephen King dengan judul yang sama. Film ini 

dirilis pada tanggal 8 September tahun 2017 dengan antusias yang besar dari 

masyarakat luas. Seperti yang diketahui dari CNN Indonesia (Armenia, 2017), 

sejak awal perilisan film ini mampu meraih pendapatan sebesar 3,14 triliun 

rupiah hanya dalam dua pekan. Pada tahun 1990, novel karya Stephen King ini 

sudah pernah difilmkan dalam bentuk series dengan jumlah dua episode dan 

disutradarai Tommy Lee Wallace. 

Berkat kemampuannya dalam menarik keuntungan besar, film IT yang 

diproduksi oleh New Line Cinema ini bahkan mampu memecah rekor 

pendapatan tertinggi yang sebelumnya pernah diraih oleh film The Exorcist 

pada tahun 1973an. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi semua pihak 

yang terlibat dalam pembuatan film IT. Terlebih lagi, seperti yang dikutip dari 

CNN Indonesia (Armenia, 2017), New Line Cinema saat ini sedang dalam 

proses perencanaan untuk membuat sekuel kedua dari film IT ini. Rencananya, 

film sekuel kedua dari IT ini akan ditayangkan pada tahun 2019 mendatang. 

Film ini bergenre horor supranatural dimana terdapat tokoh supranatural 

yang menjadi peran antagonis didalam film, yaitu badut penari yang bernama 

Pennywise. Dalam skenarionya, tokoh supranatural ini melakukan teror 

terhadap anak-anak yang ada di dalam kota Derry dengan berubah menjadi 
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ketakutan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Tidak hanya menceritakan 

tentang teror yang dilakukan oleh badut Pennywise saja, tapi juga menceritakan 

isu tentang kekerasan terutama isu bullying. Adegan-adegan kekerasan tersebut 

juga dapat dilihat dan didengar dari dialog-dialog yang diucapkan oleh tokoh-

tokoh yang ada pada film IT. 

Namun dari keseluruhan isi film, tidak semua dari isi novel aslinya dimuat 

dalam film. Karena kabarnya novel IT ini memuat banyak cerita kontoversi 

yang lebih banyak dibandingkan filmnya. 

 

4.2 Sinopsis Film IT 

Film IT menceritakan tentang sekelompok anak remaja yang tergabung 

dalam kelompok The Losers Club berusaha untuk memecahkan misteri di kota 

mereka, kota Derry. Misteri tersebut disebabkan oleh wujud supranatural yang 

bernama Pennywise. Pennywise pada umumnya berbentuk menyerupai badut 

penari yang identik dengan balon merah. Namun ia juga akan berubah bentuk 

menjadi wujud sesuatu yang ditakuti oleh masing-masing anak yang 

ditakutinya. 

Cerita bermula dari Georgie, anak kecil yang diketahui hilang ditahun 

1988 pada waktu bermain sendirian disaat hujan turun dengan deras. Tidak ada 

saksi mata yang melihat kronologi hilangnya Georgie sehingga Georgie 

dianggap sudah mati dan tidak bisa ditemukan lagi. Bahkan, anehnya para 

orangtua tidak dapat merasakan misteri yang dirasakan oleh para anak-anak 

remaja ini. Selain Georgie, beberapa anak lain dari kota Derry juga hilang tanpa 

diketahui sebabnya oleh masyarakat disana. 
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Setelah setahun berlalu, Bill yang merupakan kakak dari Georgie masih 

belum bisa menerima kenyataan bahwa adiknya hilang begitu saja. Karenanya, 

Bill bersama teman-teman gengnya yang bernama The Losers Club ini 

membuat rencana untuk menyelidiki misteri serta mencari keberadaan anak-

anak yang hilang, termasuk Georgie. Awalnya The Losers Club ini hanya 

beranggotakan empat orang yaitu Bill, Stanley, Eddie dan Ricchie. Kemudian 

mereka bertemu dengan Ben, anak yang baru bersekolah ditempat mereka dan 

ia pun juga menjadi korban bully dari sekawanan Henry. Setelah itu juga 

bergabung satu anggota perempuan yang bernama Beverly. Dan yang terakhir 

bergabung adalah Mike.  

Ditengah perjalanan penyelidikan, sekelompok remaja ini mengalami 

kejadian-kejadian yang mengerikan karena mereka juga langsung berhadapan 

dengan Pennywise yang menghantui mereka dengan wujud-wujud yang 

mereka takuti. Hingga pada akhirnya mereka mengalami perpecahan antar 

geng karena sebagian dari mereka tidak mau melanjutkan penyelidikan 

mengungkap misteri di kota Derry tersebut. Namun setelah Bill menemukan 

bahwa Beverly hilang, mereka semua bersatu kembali untuk menyelamatkan 

Beverly dari tangan Pennywise. 

 

4.3 Karakter Pemain dalam Film IT 

Dalam film IT memiliki banyak tokoh yaitu diantaranya ada satu 

kelompok yang kerap menjadi bahan bully-an dari kelompok lain 

disekolahnya. Geng tersebut terdiri dari tujuh orang remaja, enam orang laki-

laki dan satu orang lainnya adalah perempuan. Karena mereka mempunyai 
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kesamaan yaitu menjadi bahan bully dari Henry dan teman-temannya, maka 

kelompok ini menamakan diri mereka The Losers Club. Mereka merupakan 

tokoh utama yang menyelidiki misteri hilangnya anak-anak di kota Derry. 

Masing-masing anggota The Losers Club ini bernamakan Bill, Ben, Richie, 

Mike, Eddie, Stanley dan terakhir adalah seorang perempuan yang bernama 

Beverly. 

Gambar 4.1 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Tokoh utama yang pertama adalah Bill Denbrough. Bill merupakan kakak 

dari Georgie yang telah hilang pada tahun 1988 karena Pennywise. Dia 

memiliki kepribadian yang tangguh dan pemberani, meskipun ia seseorang 

yang gagap dan kerap menjadi bahan bully-an Henry dan teman-temannya. 

Setelah satu tahun hilangnya Georgie, ia masih tetap bersikeras untuk 

menyelidiki misteri hilangnya anak-anak di kota Derry. Ialah yang memimpin 

teman-temannya untuk bergerak dalam menyelidiki misteri tersebut. 
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Gambar 4.2 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Tokoh yang kedua adalah anak remaja bernama Richie Tozier. Remaja 

berkacamata tebal ini merupakan tokoh yang bawel dan paling banyak bicara. 

Pada awal mula cerita, ia selalu mengikuti keputusan Bill. Namun setelah 

pertama kali percobaan penyelidikan, ia merasa tidak sanggup dan kemudian 

menentang untuk kembali menyelidiki misteri.  

Gambar 4.3 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Ada lagi tokoh yang bernama Eddie Kaspbrak. Ia merupakan tokoh yang 

paling penakut diantara yang lainnya. Eddie adalah anak penakut yang manja 

dan juga dimanja oleh ibunya. Ia sangat takut akan kuman dan kotoran. 
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Gambar 4.4 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Kemudian dilanjutkan dengan tokoh bernama Stanley Uris. Ia merupakan 

anak dari seorang rabi di kota Derry. Stanley adalah seorang remaja yang 

pendiam dan tidak banyak bicara seperti Richie. Ia sangat takut kepada lukisan 

perempuan yang dipajang di kantor ayahnya. Karenanya Pennywise sangat 

suka menyerupai wanita tersebut untuk menakuti Stanley. 

Gambar 4.5 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Tokoh selanjutnya adalah Ben Hanscom. Ben adalah murid baru dari kelas 

sosial di sekolah tempat Bill dan teman-temannya bersekolah. Remaja yang 

memiliki perawakan gempal ini pada awalnya tidak memiliki teman, dan 

perpustakaan adalah tempat pelariannya saat itu. Ia tertarik dengan sejarah kota 
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Derry hingga di dalam kamarnya penuh dengan tempelan kertas informasi 

sejarah kota tersebut. Karena Ben merupakan salah satu sasaran baru pem-

bully-an dari sekawanan Henry, pada akhirnya ia pun bertemu dan bergabung 

dengan sekawanan The Losers Club. Ben sudah tertarik kepada Beverly sejak 

pertama kali bertemu hingga ia sempat membuat surat yang berisi puisi untuk 

Beverly. 

Gambar 4.6 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Selanjutnya ada Mike Hanlon. Ia juga merupakan penduduk pendatang 

seperti Ben. Remaja berkulit hitam ini tidak seperti teman-teman yang lainnya, 

ia bersekolah di home schooling dan ia juga bekerja mengantarkan daging. 

Mike adalah yang terakhir bertemu dan kemudian bergabung dengan geng The 

Losers Club. Bermula ketika Mike sedang menjadi bahan siksaan Henry dan 

kedua temannya. Bill dan lima orang teman lainnya melihat sepeda Mike yang 

tergeletak di pinggir jalan berdampingan dengan mobil Henry. Dan kemudian 

mereka berusaha untuk membantu menyelamatkan Mike dari siksaan Henry 

dan teman-temannya. Hingga akhirnya Mike juga tergabung dalam geng The 

Losers Club dan ikut memecahkan misteri hilangnya anak-anak di kota Derry. 

 



45 

 

Gambar 4.7 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Kemudian yang terakhir ada Beverly Marsh, anggota perempuan satu-

satunya di geng The Losers Club ini. Dapat dikatakan bahwa Beverly adalah 

primadona di geng ini. Ia juga merupakan korban pem-bully-an dari teman-

teman sekolahnya.  

Gambar 4.8 

 

Sumber: http://stephenking.wikia.com 

Tokoh utama supranatural dari film ini adalah Pennywise sang badut 

penari. Ia merupakan tokoh yang menjadi penyebab hilangnya anak-anak di 

kota Derry. Pennywise dapat mengubah wujudnya menjadi sesuatu yang 

ditakuti oleh korbannya. Seperti Stanley yang takut akan lukisan seorang 

wanita di kantor ayahnya, maka Pennywise akan berubah wujud menjadi sosok 
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wanita didalam lukisan tersebut untuk menghantui Stanley. Begitu pula dengan 

anak-anak yang lainya. Pennywise juga kerap berubah menjadi sosok Georgie 

dihadapan Bill untuk menariknya menjadi korban mangsaan  selanjutnya. 

Dilain kesempatan, Pennywise juga mempengaruhi anak-anak untuk 

membunuh orang tua, seperti yang dilakukan oleh Henry terhadap ayahnya. 

Disisi lain, ada pula tokoh-tokoh yang lumayan sering dimunculkan dalam 

film, yaitu sekelompok remaja yang suka mem-bully sekawanan dari 

sekelompok The Losers Club ini. Kelompok ini diketuai oleh Henry Bowers, 

anak seorang sheriff di kota Derry. Henry Bowers memiliki beberapa teman 

yaitu ada Belch Huggins, Victor Criss, dan Patrick Hockstetter. Mereka sangat 

suka menyiksa dan melukai anak-anak dari The Losers Club ini. 

 


